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Kobieta dość doskonała. 
Premiera książkowa
Sylwia Kubryńska, blogerka, pisarka i fe-
lietoniska „Wysokich Obcasów” wydaje 
swoją drugą książkę – „Kobieta dość 
doskonała”. Premierę powieści zapo-
wiedziano na początek października.

Wielki pokaz gotowania

Aksamitna zupa krem, aromatyczna 
ryba czy ragoût z soczewicy – między 
innymi takich dań będzie można skosz-
tować w najbliższą sobotę w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Auchan. 
Podczas wyjątkowego pokazu kulinar-
nego swoje umiejętności zaprezentuje 
szef kuchni – Robert Sowa. 

Szekspirowskiego

Gdański Teatr Szekspi-
rowski 19 września br. 
obchodził swoje pierwsze 
urodziny. Powstał w miej-
scu, gdzie od początku 
XVII wieku funkcjonował 
budynek Szkoły Fechtun-
ku – pierwszy publiczny 
teatr ówczesnej Rzeczypo-
spolitej. Inspirowany jest 
dawnym teatrem elżbie-
tańskim.

Urodziny 
Teatru
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W tym numerze:
RYNKOWY SUKCES
HYBRYD TOYOTY  STR. 12

700 NOWYCH MIEJSC PRACY 
W TRÓJMIEŚCIE STR. 3

OBSZAR METROPOLITALNY 
BUDUJE STRATEGIĘ  STR. 7

PLAC GRUNWALDZKI TRZECIĄ 
EKO-INWESTYCJĄ POMORZA STR.9

VIII FORUM TURYSTYCZNE PAŃSTW 
BAŁTYCKICH W GDAŃSKU STR. 2

DWA NOWE SALONY 
SPRZEDAŻY ENERGI STR. 13
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Forum to jedna z ważniejszych międzynarodowych imprez or-
ganizowanych w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Państw 
Morza Bałtyckiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 180 
przedstawicieli sektora turystyki z krajów bałtyckich, w tym 
m.in. z Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, 
Rosji i Szwecji. Uczestnikami byli przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej, organizacji turystycznych i hotelar-
skich, instytucji, środowisk naukowych oraz przedsiębiorcy.
Gościem honorowym forum był  Taleb Rifai, sekretarz general-
ny Światowej Organizacji Turystyki. Wśród zaproszonych gości 
byli również:Adam Korol,minister sportu i turystyki, Tomasz 
Jędrzejczak, podsekretarz stanu ds. turystyki w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskieg, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji 
Turystycznej i Andrzej  Bojanowski, wiceprezydent miasta 
Gdańska.

W tym roku przedstawiciele państw bałtyckich  dyskutowali 
na temat polityki morskiej jako fundamentu rozwoju tury-
styki w obszarach przybrzeżnych i wyzwań ponadnarodowej 
współpracy w zakresie rozwoju zrównoważonej turystyki w re-

gionie Morza Bałtyckiego. Podczas spotkania rozmawiano tak-
że na temat wpływu turystyki biznesowej na rozwój turystyki 
w regionie Morza Bałtyckiego i wpływu trendów XXI wieku na 
turystykę i wyzwania przed nią stojące.
Podjęta debata stanowiła podstawę do tworzenia wspólnej 
wizji rozwoju turystycznej współpracy w rejonie Morza Bał-
tyckiej, przyczyniłą  się również do wdrażania podjętej przez 
UE Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru 
Polityki – Turystyka. 
Spotkaniu towarzyszyła prezentacja projektów i nowych ini-
cjatyw dotyczących nowoczesnej i zrównoważonej oferty tu-
rystycznej.
Forum zakończyło się przyjęciem przez wszystkich uczestni-
ków Deklaracji Forum. Ten dokument wskazał dalsze kierunki 
współpracy, rozwoju oraz podejmowanych działań. 
Organizatorami tegorocznego VIII Forum Turystycznego 
Państw Bałtyckich było Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska 
Regionalna Organizacja Turystyczna przy współpracy z przed-
stawicielami regionu Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
z Niemiec. 
Oprac. AK

VIII Forum Turystyczne Państw 
Bałtyckich w Gdańsku

Pod hasłem: Polityczne Poparcie, Współpraca 
Rozwój – Jedno morze, milion możliwości, 22 
i 23 września 2015 r. w Gdańsku odbyło się VIII 
Forum Turystyczne Państw Bałtyckich. 
Współpraca na arenie bałtyckiej w dziedzinie 
turystyki jest dla samorządu województwa 
pomorskiego wyjątkową możliwością korzy-
stania z wiedzy i doświadczenia regionów oraz  
podejmowania wspólnych projektów umożli-
wiających tworzenie oferty o charakterze mię-
dzynarodowym. 
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Clinica Medica otworzyła 
w Gdyni prywatny oddział 
położniczo - neonatolo-
giczny. 

Nowoczesny i komfortowy 
oddział posiada I stopień 
referencyjności, natomiast 
wyposażony jest w sprzęt 
do ratowania życia matki 
i noworodka, kwalifikują-

cy do wyższego - II stopnia.  
- Z biegiem czasu oraz na-
bieranego doświadczenia 
będziemy przyjmować przy-
padki adekwatne dla II stop-
nia referencyjności – podkre-
ślają przedstawiciele kliniki.  
Zespół oddziału położniczo 
- neonatologicznego two-
rzą specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem w dzie-
dzinie ginekologii, położ-
nictwa, neonatologii oraz 
anestezjologii. Wysoko wy-
kwalifikowana kadra lekar-
ska stanowi gwarancję bez-
piecznej opieki zarówno nad 
matką, jak i nad dzieckiem. 
Położne i pielęgniarki ukoń-
czyły liczne kursy specjali-
styczne uprawniające m.in. 

do poradnictwa laktacyjnego, 
pobierania krwi pępowino-
wej, wykonywania szczepień 
ochronnych noworodków. 
Nowo powstały oddział po-
łożniczy jest jedynym prywat-
nym oddziałem na obszarze 
województwa pomorskiego. 
- Dyżurujemy 24h na dobę, 
przez 7 dni w tygodniu. 
Każda przyszła mama 

może liczyć na komfort, 
bezpieczeństwo i opiekę 
medyczną na najwyższym, 
światowym poziomie- zapew-
niają przedstawiciele kliniki 

Wszelkie dodatkowe infor-
macje i szczegóły udzielane 
są pod dedykowanym nu-
merem telefonu i adresem 
e-mail (24h) oraz dostępne są 
na stronie internetowej i FB 
Kliniki:
 
58 661 01 03
poloznictwo@clinica-medica.pl
 

Nowa oferta Clinica Medica

Przychodnia i Szpital 
Clinica Medica 
ul. Mireckiego 11 
81-229 Gdynia 
Rozwijamy się dla Was!
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W Centrum obsługiwane będą korpora-
cyjne procesy biznesowe na rzecz firm 
z grupy ThyssenKrupp, zlokalizowanych 
na całym świecie. Potrzebni będą specja-
liści z księgowości i finansów, zasobów 
ludzkich oraz ITI.
-Wysoko rozwinięte środowisko uczel-
niane, dobrze wykształcona kadra 
i wysoka jakość usług stanowiły prze-
konujące argumenty do utworzenia 
w Gdańsku Globalnego Centrum Usług 
Wspólnych ThyssenKrupp – powiedział 
podczas uroczystości Guido Kerkhoff, 
dyrektor finansowy ThyssenKrupp. 
Polsko-niemiecka zażyłość zaczę-
ła się od EURO 2012 i zamieszkiwa-
nia niemieckiej drużyny w hotelu 
„Dwór Oliwski”w Dolinie Radości. 
Od początku inwestycja wspierana była 
przez inicjatywę Invest in Pomerania, 
w szczególności przez Agencję Roz-
woju Pomorza oraz Gdańską Agencję 
Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA). 
- Inwestycja firmy ThyssenKrupp potwier-
dza, że województwo pomorskie jest 
atrakcyjnym miejscem do inwestowania. 
To dobry dzień dla całego pomorskiego 
regionu – zapewnia Ryszard Świlski,czło-
nek zarządu w Urzędzie Marszałkowskim. 
Koncernowi ThyssenKrupp zależy rów-
nież na kontynuacji współpracy z uczel-

niami wyższymi, której celem będzie 
utworzenie dedykowanych studiów 
Business Process Outsourcing (BPO) 
w języku niemieckim i angielskim oraz 
dodatkowo różnych szkoleń, które 
dadzą studentom możliwość odby-
cia praktyki już podczas studiów oraz 
rozwoju kompetencji zawodowych.  
Wspólnie z uczelniami wyższymi, Thys-
senKrupp planuje utworzyć unikatową 

ofertę edukacyjną, koncentrującą się na 
takich dziedzinach jak:rachunkowość fi-
nansowa, zarządzanie, outsourcing pro-
cesów biznesowych, zarządzanie pro-
cesami transakcyjnymi, nadzorowanie 
projektów międzynarodowych, wsparcie 
międzynarodowych procesów HR, szko-
lenie z systemu klasy ERP – SAP. Zajęcia 
będą prowadzone w języku angielskim 
oraz niemieckim. Anna Kłos

700 nowych miejsc 
pracy w Trójmieście
Światowy lider przemysłowy ThyssenKrupp uroczyście otworzył 11 września br. nowe biuro 
w Gdańsku wynajmując 5.000 mkw. powierzchni biurowej w budynku Olivia Six, należącym do 
kompleksu Olivia Business Centre, którego właścicielem jest Maciej Grabski (tak, potomek słyn-
nej rodziny przedwojennego ministra skarbu Władysława Grabskiego). W największym w Trój-
mieście globalnym Centrum Usług Wspólnych docelowo znajdzie pracę nawet 700 osób. 
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O tym, że gotowanie jest łatwe i przy-
jemne będą mogli przekonać się ci, któ-
rzy w najbliższą sobotę 3 października 
odwiedzą Port Rumia Centrum Handlo-
we Auchan. Odbędzie się tam bowiem 
pokaz kulinarny Roberta Sowy, który za-
prezentuje swoje kulinarne umiejętności 
i przekona uczestników, jak szybko moż-
na w kuchni wyczarować pyszne dania. 
Przy specjalnym stanowisku w pasażu 
galerii powstaną między innymi takie po-
trawy jak zupa krem z dyni z dodatkiem 
imbiru i mleka kokosowego, polędwica 
z dorsza w sosie z ogórków kiszonych 
czy pikantne udźce z kurczaka podane 
na wykwintnej potrawce z soczewicy 
i pomidorów. Przygotowanych przez 
szefa kuchni dań będzie można oczywi-
ście skosztować. 
Pokaz kulinarny to nie jedyna atrakcja, 
jaka czeka na gości centrum handlowe-
go. Od 3 do 18 października każdy bę-
dzie miał okazję zdobyć książki kuchar-
skie autorstwa Roberta Sowy – „Cztery 

pory roku” oraz „Życie kocha jeść”. Moż-
na w nich znaleźć przepisy na łatwe 
i szybkie potrawy, a także na dania przy-
gotowane z użyciem regionalnych pro-
duktów. Aby zdobyć książkę, wystarczy 
dokonać na terenie galerii handlowej 
zakupów łącznie za minimum 200 zł 
i okazać paragony w punkcie obsługi 
konkursu. Na uczestników zabawy cze-
ka aż 600 egzemplarzy.
Wielkie gotowanie z Robertem Sową 
odbędzie się w sobotę 3 października 
w Porcie Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108. 
Pokaz rozpocznie się o godzinie 12.00 
i potrwa do godziny 15.00. Zabawa, 
w której do zdobycia są książki kulinar-
ne potrwa do 18 października. Parago-
ny można wymienić w punkcie obsługi 
konkursu w dniach od 3 do 18 paździer-
nika w godzinach od 14:00 do 19:00 (od 
poniedziałku do piątku) oraz od 11:00 
do 19:00 (w soboty i niedziele) lub do 
wyczerpania się zapasu nagród. 

Wielki pokaz gotowania
Aksamitna zupa krem, aromatyczna ryba czy ragoût z soczewicy – między innymi takich dań będzie można skosztować w najbliższą sobotę w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Auchan. Podczas wyjątkowego pokazu kulinarnego swoje umiejętności zaprezentuje szef kuchni – Robert Sowa. Spotkanie 
będzie także okazją, aby zdobyć książkę i autograf kucharza. Wstęp wolny!

Strzał w 10-tkę!

inż. architekt
Od 20 lat nieprzerwanie radna miasta Gdańska.
członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów, Towarzystwa Urbanistów Polskich, 
przewodnicząca komisji Zagospodarowania  Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.
Kandyduje z 10 miejsca na liście Platformy Obywatelskiej do Sejmu RP.

Małgorzata CHMIEL

Szanowni Państwo, 
swoją wiarygodność budowałam przez lata, docenialiście moją pracę. W każdych kolej-
nych wyborach otrzymywałam od Państwa największą  liczbę głosów z wszystkich kan-
dydatów. To satysfakcja , ale też  zobowiązanie.

• W Sejmie chciałabym  spożytkować  lata doświadczeń samorządowych w dziedzi-
nie, którą się teraz zajmuję i zawodowo i w Radzie Miasta : planowaniem przestrzen-
nym, inwestycjami, urbanistyką  i mieszkaniówką. 

• Chcę  też zająć się wdrażaniem nowej ustawy rewitalizacyjnej, która będzie pomocą 
dla gmin w wykorzystaniu dużych środków UE, zarezerwowanych dla Polski na ten 
cel. 

W tych dziedzinach miałabym satysfakcję wykorzystać  wyksztalcenie i wieloletnie do-
świadczenie.

Ale nie tylko ustawami chciałabym się zająć:

Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem  może powstać tylko przy udziale środ-
ków UE i z budżetu centralnego. Uważam, że nie ma innego lepszego rozwiązania komu-
nikacyjnego dla Osowy i Oliwy, czy Sopotu, któremu brakuje dojazdu do naszej Obwodni-
cy, a w przyszłości Obwodnicy Metropolitalnej.  Będę lobbowała na rzecz jej powstania.

No i oczywiście, jak do tej pory, chciałabym się zająć mieszkalnictwem. Realizując moje 
hasło :”mieszkanie --dobro podstawowe”  powołałam Gdańskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego, wprowadzając tym samym nową formę mieszkań „na wynajem”. Ale 
potrzeba tez innych form pozyskiwania mieszkań, bo nie każdego stać na drogi kredyt.

Szanowni Państwo,
Kandyduję  z 10-tej pozycji na liście Platformy Obywatelskiej RP, 
 Czyli  „Strzał w 10-tkę ”!
Teraz to ja potrzebuję Państwa poparcia i pomocy…..o którą proszę. Dziękuję.

Z poważaniem
Małgorzata Chmielwww.malgorzatachmiel.pl | malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl
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Podczas uroczystej gali na Zamku w Malborku wręczono na-
grody wyróżniającym się osobom i instytucjom związanym 
z pomorską i krajową turystyką.  

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Świato-
wej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody 
mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia 
i roli turystyki we współczesnym świecie. Co roku organizato-
rom Światowego Dnia Turystyki towarzyszy inne hasło prze-
wodnie. Tegoroczne –  „Miliard turystów, miliard możliwości” 
– podkreśla globalny potencjał turystyki dla rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Ponad miliard międzynarodowych tury-
stów podróżujących po świecie każdego roku, staje się ogrom-
ną siłą napędową turystyki, która znacząco wpływa na życie 
ludzi i społeczeństw.

Od kilku lat województwo pomorskie odczuwa coraz większe 
zainteresowanie odwiedzających ofertą turystyczną, nie tylko 
wypoczynkową, ale i kulturową, zakupową, biznesową czy 
zdrowotną. Pomorskie to miejsce, w którym turyści odnajdują 
inspirację do pobytu o każdej porze roku. Dogodne połączenia 
lotnicze i promowe, nowoczesna baza noclegowa o wysokim 
standardzie, a także kuchnia regionalna  spełniają oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających turystów.  

Pamiętając o tym, że turystyka to dziedzina interdyscyplinarna, 
tradycyjnie podczas Obchodów Światowego Dnia Turystyki, 
w tym roku odbywających się 23 września 2015 r. na Zamku 
w Malborku, doceniona została praca osób, podmiotów go-
spodarczych i społecznych, związanych z pomorską i krajową 
turystyką. 

Światowy Dzień Turystyki 
– święto ludzi aktywnych 

Światowy Dzień Turystyki to doskonała okazja do 
podkreślenia roli, jaką turystyka odgrywa na forum 
międzynarodowym i pokazania jej społecznych, eko-
nomicznych i kulturowych aspektów. Krajowe obcho-
dy, z udziałem Tomasza Jędrzejczaka, podsekretarza 
stanu ds. turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki; 
Iwony Wendel; podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju; Rafała Szmytke, Prezesa Pol-
skiej Organizacji Turystycznej oraz marszałka woje-
wództwa pomorskiego Mieczysława Struka odbyły sie 
23 września 2015 r. w Malborku i były zwieńczeniem 8. 
Forum Turystycznego Państw Bałtyckich. 

Gryfa PomorskieGo otrzymali: 

• Mariusz Mierzwiński – dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku,
   za całokształt działalności i popularyzację dziedzictwa kulturowego 
   w województwie pomorskim;
• Polska Organizacja Turystyczna za współpracę na rzecz pomorskiej
   turystyki, w 15. rocznicę działalności.

Odznaki HOnOrOwe „za zasługi dla TurysTyki”, 
nadawane przez ministra sportu i turystyki, otrzymali:

• Aleksandra Kociałkowska – szkoleniowiec, dydaktyk, pilot 
   wycieczek, ekspert w dziedzinie hotelarstwa, autor wielu projektów 
   badawczych z dziedziny ekonomii;
• Jacek Karnowski  –  prezydent Sopotu;
• Andrzej Rychłowski – burmistrz Malborka w latach 2006-2014;
• Aleksandra Grobelny – szkoleniowiec, dydaktyk, pilot wycieczek, 
   ekspert w dziedzinie hotelarstwa, autor wielu projektów 
   badawczych z dziedziny ekonomii.
• Anna Dorota Górska – organizatorka konferencji i szkoleń 
   środowiska turystycznego
• Mariusz Mierzwiński – inicjator działań na rzecz popularyzacji 
• Muzeum Zamkowego w Malborku, pomysłodawca spotkań 
   edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

nagrOdy Marszałka wOjewódzTwa POMOrskiegO Trafiły dO:

• Miasta Gdyni za „Red Bull Air Race  Gdynia 2014” w kategorii 
   Wydarzenie Roku;
• Zbigniewa Ptaka w kategorii Osobowość roku; 
• UM Sopot za „Kartę Turysty wraz z opłatą uzdrowiskową” 
   w kategorii Innowacja w turystyce;
• Powiatu chojnickiego za produkt „Kaszubska Marszruta” 
   w kategorii Inwestycja w turystyce;
• Słowińskiej Grupy Rybackiej za produkt „Słowiński Szlak Rybacki”
   w kategorii Oferta kreatywna.

Marszałek województwa pomorskiego wyróżnił:

• Radosława Literskiego w kategorii Osobowość roku; 
• LOT Serce Kaszub za „Geocaching – innowacyjna forma promocji 
   walorów turystycznych” w kategorii Inwestycja w turystyce;
• Powiat sztumski, gminę Sztutowo, gminę miejską Tczew, gminę 
   miejską Malbork, gminę Nowy Dwór Gdański, gminę Stegna, gminę
   Cedry Wielkie, gminę miasta Gdańska, gminę miasta Krynica 
   Morska za „Pętlę Żuław” w kategorii Inwestycja w turystyce. 

nagrody Prezesa Honorowego PrOT trafiły do: 

• Miasta Łeby w kategorii Subregionalny marketing terytorialny;
• Doliny Charlotty w kategorii Miejsce z klimatem;
• Miasta Sopot w kategorii Turystyka w mediach;
• Starego Browaru Kościerzyna w kategorii Kulinarne odkrycie roku.

Przyznana została także nagroda specjalna dla radia gdańsk 
z okazji jubileuszu 70-lecia działalności.
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Trwają też konsultację społeczne Strategii 2030, które potrwa-
ją do końca września br. Konsultacje prowadzone są online 
i wspierane przez internetową grę strategiczną „My w 2030”. 
Ponadto, w każdym z powiatów  Obszaru Metropolitarnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot odbędą się spotkania konsultacyjno-
informacyjne. Konsultacje te rozpoczęło ww. inauguracyjne 
posiedzenie Rady Programowej OMG-G-S, które otworzył Pa-
weł Adamowicz - Prezydent Gdańska. Przewodniczącym Rady 
został Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskie-
go. 

Tym chcemy być

Zgodnie z zaproponowaną w projekcie dokumentu wizją, 
OMG-G-S ma być w 2030 roku innowacyjną, zrównoważoną 
i konkurencyjną metropolią XXI wieku.  Celem Strategii 2030 
jest stworzenie mechanizmów mających umacniać koordyna-
cję działań, współpracę międzysektorową oraz uzyskiwanie 
kompromisowych rozwiązań dla lepszego rozwoju każdego 
z partnerów OM.

Dzięki współpracy zaangażowanych partnerów, Obszar 
Metropolitarny do 2030 roku ma być m. in. :

1. Trzecim centrum gospodarczym kraju, 
2. Obszarem zamieszkałym przez 1,5 miliona mieszkańców,
3. Metropolią atrakcyjną dla przyjezdnych, w tym 
    obcokrajowców,
4. Metropolią ze skoordynowanym systemem planowania
    przestrzennego,
5. Krajowym liderem w zakresie wykorzystania mobilności
    aktywnej i rozwiązań multimodalnych,
6. Największym nadbałtyckim zespołem portowym 
    i węzłem logistycznym,
7. Największym w basenie Morza Bałtyckiego centrum 
    czasu wolnego i turystyki, 
8. Najważniejszym w Polsce miejscem dialogu 
    społecznego.

Cele strategiczne
 i obszary 
współpracy

Strategia wska-
zuje trzy główne 
cele strategiczne, 
a w każdym z nich 
priorytetowe ob-
szary współpracy. 
Pierwszym celem 
strategicznym jest 
rozwój społeczny, który obejmuje edukację oraz szeroko ro-
zumiane sprawy mieszkańców. W celach tematycznych znala-
zły się takie założenia jak: rozwój i poprawa jakości edukacji, 
wsparcie dla rodzin i ograniczenie odpływu migracyjnego, 
poprawa dostępności i jakości usług publicznych.
Kolejnym celem strategicznym jest kreowanie innowacyjnej 
i aktywnej gospodarki, a działania, które będzie obejmować 
to promocja i inwestycje oraz innowacyjność i przedsiębior-
czość. Zadanie ma być zrealizowane poprzez wsparcie me-
tropolitarnego rynku pracy, rozwoju turystyki i przemysłów 
czasu wolnego oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorstw na 
rynku globalnym.
Ostatni cel strategiczny, „zrównoważona przestrzeń” , obejmu-
je rozwój transportu, koordynację planowania przestrzennego 
oraz ochronę środowiska poprzez takie działania jak uspraw-
nienie zarządzania transportem publicznym, tworzenie stref 
przemysłowo – usługowych, rozwój energetyki odnawialnej 
oraz podnoszenia efektywności energetycznej. 

Strategia OM 2030 dla mieszkańców

Dokument Strategii 2030 będzie dostępny na stronie www.me-
tropoliagdansk.pl, gdzie znajdzie się kontakt do przesyłania uwag. 
Pod adresem http://myw2030.metropoliagdansk.pl jest dostępna 
gra strategiczna, dzięki której będzie można poznać mechanizmy 
zarządzania metropolią i wskazać kierunki jej rozwoju.

Obszar Metropolitalny buduje strategię 
24 sierpnia w Olivia Business Centre odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM-G-G-S), 
który będzie czuwać nad realizacją Strategii 2030. W jej skład wchodzą przedstawiciele: największych uczelni publicznych metropolii, organizacji pozarzą-
dowych, władz samorządowych, biznesu oraz mediów. 

Posiedze-
nie rady 
Programowej 

Obszaru Metropolitarnego 
gdańsk-gdynia-sopot ko-
mentuje zbigniew Canowiec-
ki – prezes Pracodawców 
Pomorza:

- Rada Programowa to do-
bre forum wymiany różnych 
opinii na tematy trudne, 
związane z budowaniem spo-
istości myślenia o wspólnym 
działaniu w ramach Obszaru 
Metropolitarnego. Jej skład 
gwarantuje możliwość pozna-
wania różnorodnych opinii 
i rozmaitych punktów widze-
nia, jednak najtrudniejszym 
zadaniem w budowaniu Me-
tropolii jest przełamywanie 
schematów myślenia, zmiana 
ludzkiej mentalności, zrozu-
mienie, że tylko we wspólnym 
działaniu możemy zbudować 
najlepszą strategię rozwoju 
naszej Metropolii a w kon-
sekwencji województwa. 
Służyć temu będzie fakt, że 
przewodniczącym Rady Pro-
gramowej został marszałek 
Mieczysław Struk. Ponieważ 
skład Rady gwarantuje bardzo 
duży potencjał intelektual-

ny, wysłuchaliśmy wielu cen-
nych wypowiedzi. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz 
mówił o procesie budowania 
świadomości społeczeństwa 
obywatelskiego tworzącego 
Obszar Metropolitarny. Podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Paweł 
Orłowski i b. europoseł Jan 
Kozłowski przekonywali o ko-
nieczności przedłużenia dzia-
łalności Obszaru Metropolitar-
nego poza horyzont roku 2020, 
kiedy skończą się korzystne dla 
Polski przydziały środków unij-
nych. Jan Szomburg z Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynko-
wą uczulał środowiska gospo-
darcze na zjawiska z którymi 
zetkną się one niebawem, czyli 
zmiany pokoleniowe w kie-
rownictwach wielu małych 
i średnich przedsiębiorstw 
oraz znaczne podwyżki płac 
pracowników w ramach rów-
nania do pensji w UE. Z cieka-
wym pomysłem wystąpił Jan 
Ryszard Kurylczyk – b. woje-
woda pomorski, b. wicemini-
ster infrastruktury. Uważał on, 
że nazwa OM-G-G-S jest zbyt 
długa, mało zrozumiała i może 
zniechęcać społeczeństwo. Za-
proponował nazwę TRIOTON, 
co idealnie oddaje istotę spra-
wy, wiadomo, że chodzi głów-
nie o współpracę trzech i żeby 
to był jeden ton.

NAJTRUDNIEJ 
ZMIENIć 
MENTALNOść

Julia cierpi na chorobę mu-
kopolisacharozydozę typu 
III B SANFILIPPO, która w cią-
gu najbliższych około 10 lat 
odbierze stopniowo wzrok, 
słuch, możliwość chodzenia, 
samodzielnego jedzenia, a 
na końcu oddychania.
Choroba co prawda jest nie-
uleczalna, ale odpowiednie 
leczenie objawowe znacząco 
zmniejsza cierpienia chorego 
i minimalizuje skutki choroby. 
Jak to nierzadko bywa lecze-
nie, a raczej minimalizowanie 
skutków tej choroby, nie jest 
refundowane. A terapia jest 
kosztowna.  

Dlatego w najbliższą niedzie-
lę, 4 października o godz. 
14.00, w Hali Sportowo-Wi-
dowiskowej w Przodkowie 
odbędzie się festyn chary-
tatywny, podczas którego 
będą zbierane pieniądze na 
leczenie. 

Nie bądź obojętny. Przyjdź 
i pomóż! Pomóż zebrać jak 
najwięcej pieniędzy!
W programie festynu chary-
tatywnego:
Przodkowska Orkiestra Dęta, 
Natural Gang Riddimi (mu-
zyka reggae), Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Łapalic, 
gwiazda Disco Polo FANATIC. 
Dodatkowo: stoiska logo-
pedyczne, gry i zabawy dla 
dzieci, wesołe miasteczko, 
malowanie buziek itp., loteria 
fantowa - każdy los wygrywa, 
licytacja wspaniałych gadże-
tów. 
(raf)

Zagrają i zaśpiewają dla Julii
Julka ma 6 lat. Uwielbia zjeżdżalnię, piaskownicę, trampolinę, zabawy w towarzystwie in-
nych dzieci i przytulanie się do rodziców. Powoli też umiera...
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- Jako radny Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego i zarazem prze-
wodniczący Komisja Nauki, Edu-
kacji, Kultury i Sportu zabiegam 
o to by w pełni dążyć do przeło-
żenia zapisów Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020 
na konkretne działania – mówi 
Dariusz Męczykowski. - Szcze-
gólnie ważne jest wykorzystanie 
możliwości związanych z fundu-
szami europejskimi pozyskanymi 
w ramach nowej perspektywy 
na lata 2014 – 2020. Poprzez 
mądre zarządzanie  funduszami 
planujemy wpłynąć na organy 
prowadzące szkoły zawodowe 
(głównie powiaty, bo prowadzenie szkół 
zawodowych, to ich zadanie), by w ramach 
wspólnych działań, w ścisłym połączeniu 
z pracodawcami, na bazie istniejącej infra-
struktury, zmodyfi kować sieć szkół zawodo-
wych w taki sposób, aby lepiej odpowiadała 
ona  rynkowi pracy oraz uwzględniała bran-
że o największym potencjale rozwoju a tak-
że Inteligentne Specjalizacje Pomorza. 
Warto podkreślić, iż - spośród wszystkich 
regionalnych programów operacyjnych – to 
właśnie w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 przeznaczono najwięcej środ-
ków na szkolnictwo zawodowe. 
Kwota dofi nansowania, jaka zo-
stała przeznaczona na szkolnic-
two zawodowe w perspektywie 
na lata 2014-2020 wynosi łącznie ponad 
76,6 mln euro, czyli prawie cztery razy więcej 
niż w poprzedniej perspektywie.
Jak mówi Dariusz Męczykowski, planowane 

kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym 
będą realizowane przede wszystkim po-
przez programy,  np. . „Kształtowanie sieci 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
uwzględniającej potrzeby subregionalnych 
i regionalnego rynków pracy”.
Powiaty przygotowały własne koncep-
cje dotyczące szkolnictwa zawodowego.  
W drodze  konkursu zostaną przedstawione 
Zarządowi Województwa Pomorskiego jako 
rekomendowane do realizacji w ramach 
przedsięwzięcia. Ostateczna decyzja co do 
zakresu przedsięwzięcia strategicznego na-
leży do Zarządu, warto jednak podkreślić, iż 
w proces identyfi kacji najlepszych koncepcji 
czynnie zostali włączeni pracodawcy, którzy 
udzielają się zarówno jako członkowie komi-
sji konkursowej, jak i wspierają organy pro-
wadzące  w przygotowaniu założeń wspar-
cia szkół zawodowych. 
Zdaniem Dariusz Męczykowskiego, pro-
wadzona pod kierunkiem Samorządu 

Województwa Pomorskiego interwencja 
w obszarze szkolnictwa zawodowego ma 
mieć charakter kompleksowy i przyczynić 
się nie tylko do lepszego rozmieszczenia na 
obszarze województwa sieci szkół zawodo-
wych czy też unowocześnienia wyposaże-
nia pracowni do nauki zawodów. Ma przede 
wszystkim pomóc w nawiązaniu prawdzi-
wej współpracy szkół zawodowych z pra-
codawcami i trwale podnieść jakość kształ-
cenia w pomorskich szkołach zawodowych. 
Stąd taka duża waga mądrego planowania 
zróżnicowanych form wsparcia zarówno 
uczniów (np. poprzez staże i praktyki zawo-
dowe oraz kursy podnoszące umiejętności 
zawodowe), jak i nauczycieli i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu.
Bez tych wspólnych działań nie uda nam 
się poprawić wizerunku pomorskich szkół 
zawodowych i dostosować ich oferty do 
potrzeb rynku pracy – kończy Dariusz Mę-
czykowski.

Przywrócić równowagę w kształceniu
Przełamanie niechęci do edukacji zawodowej jest ważne zarówno ze względu na pokazanie młodym ludziom ścieżki kariery pozwalającej na szybkie 
znalezienie ciekawej pracy, jak i z punktu widzenia potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Temat przybliża Dariusz Męczykowski, radny Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

dariusz Męczykowski

Powiat lęborski – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 380 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 230 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat pucki – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 163 tysiące złotych. Kursami 
objęto ponad 200 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat słupski – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 122 tysiące złotych. Kursami 
objęto ponad 180 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat wejherowski – szkoły za-
wodowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 650 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 600 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat kościerski – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 246 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 500 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat człuchowski – szkoły 
zawodowe otrzymały wyposa-
żenie o łącznej wartości prze-
kraczającej 123 tysiące złotych. 
Kursami objęto 230 uczniów 
szkół zawodowych

gdynia – szkoły zawodowe 
otrzymały wyposażenie o łącz-
nej wartości przekraczającej 580 
tysięcy złotych. Kursami objęto 
ponad 860 uczniów szkół zawo-
dowych.

słupsk – szkoły zawodowe 
otrzymały wyposażenie o łącz-
nej wartości przekraczającej 264 
tysięcy złotych. Kursami objęto 
ponad 450 uczniów szkół zawo-
dowych.

Powiat bytowski – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 240 tysięcy złotych. Kursami 
objęto 260 uczniów szkół zawo-
dowych. 

Powiat chojnicki – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 350 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 370 uczniów szkół 
zawodowych.

Takie działania już podjęto i osiągnięto takie efekty:

W ramach pozyskanych środków, szkoły inwestowały przede wszyst-
kim w sprzęt komputerowy wraz z nowoczesnym oprogramowaniem, 
wyposażenie pracowni gastronomicznych i fryzjerskich, kupiono też 
sprzęt budowlany, geodezyjny, warsztatowy, ogrodniczy i laborato-
ryjny. Jeżeli chodzi natomiast o kursy, to ich oferta pomyślana była 
w ten sposób, by realnie zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku 
pracy. W ramach projektu fi nansowano m.in.: prawo jazdy kat. B, kurs 
obsługi wózków widłowych, kurs obsługi i konserwacji urządzeń elek-
trycznych do 1 kV, kurs obsługi programu AutoCAD, kursy spawania 
(MAG i MIG), kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fi skal-
nych oraz kursy gastronomiczne (barman, barista, kelner).

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

redakcja NOrDApress, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Docieramy do źródeł, 
prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
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Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych na Pomorzu

Istota Inicjatywy JEREMIE oparta 
jest na tzw. mechanizmie zwrotnym. 
Pieniądze w formie pożyczki 
można pozyskać stosunkowo łatwo. 
Obecnie w ramach najnowszej oferty 
JEREMIE pomorscy przedsiębiorcy 
mogą skorzystać z pożyczek do kwoty 
200 tyś zł. W ofercie funduszu jest 
również pożyczka Na Start – dla 
osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą lub młodych firm, które 
działają na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 
Tu mamy dwa warianty finansowania - do 
20 tyś z oprocentowaniem na poziomie 

1% oraz do 100 tyś z oprocentowaniem 
rynkowym 6,8%. Uzyskanie wsparcia 
z Inicjatywy JEREMIE nie wiąże się 
z dodatkowymi opłatami. 

Dotychczas w siedmiu edycjach pro-
gramu JEREMIE wsparliśmy prawie 
1.500 pomorskich firm kwotą przekra-
czającą 100 milionów złotych.

Osoby zainteresowane finansowaniem 
działalności gospodarczej ze środków 
JEREMIE zapraszamy do najbliższego 
biura Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego.

www.jeremie.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w regio-
nie. Jako instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprzerwanie 
od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przedsiębiorców. 
Fundusz jest jednym z największych pośredników finansowych zaangażowa-
nych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.

W pierwszej edycji konkursu rywalizowały 63 pomorskie in-
westycje o charkterze ekologicznym. Do konkursu zgłoszo-
no więc takie miejsca jak: ścieżki edukacyjne, parki i skwery 
dla mieszkańców i turystów. 
Pierwsze miejsce przyznano Chojnicom za rewitalizację 
Parku 1000-lecia, a drugie Krynicy Morskiej za budowę wie-
ży widokowej Wielbłądzi Garb. Gdynia stanęła na podium, 
zajmując trzecie miejsce za zagospodarowanie placu Grun-

waldzkiego wraz z zainstalowaniem kolejki na Kamienną 
Górę i budową siedziby Gdyńskiego Centrum Filmowego 
z parkingiem podziemnym.

Plebiscyt EKO-INWESTYCJA POMORZA, został zorganizo-
wany przez portal MiastoNaPlus.pl i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
(GB)

Plac Grunwaldzki trzecią 
Eko-Inwestycją Pomorza
Prawie 5 tysięcy głosów oddano podczas premierowej edycji głosowania na EKO-Inwestycję Po-
morza. Zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego w Gdyni zajęło trzecie miejsce w tym konkursie.
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Centrala w Gdańsku:
ul. Szara 32/33
Tel: 58 302 20 05
biuro@pfp.gda.pl

Biuro w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3
Tel: 607 927 167
biurotczew@pfp.gda.pl

Biuro w Kartuzach:
ul. Klasztorna 1
Tel: 609 813 182
biurokartuzy@pfp.gda.pl

Biuro w Wejherowie
ul. 3 Maja 3 lok. 2
Tel: 607 377 767 
biurowejherowo@pfp.gda.pl
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Marcin Gienieczko 
zdobył Amerykę
Udało się! Marcin Gienieczko  zakończył swoją ekstremalną wyprawę Energa Solo Amazon 
Expedition 2015. Podróżnik pokonał w poprzek Amerykę Południową – rowerem, w łód-
ce canoe i marszobiegiem. Marcin Gienieczko mieszka w Kosakowie, gmina była jednym 
z partnerów jego wyprawy.
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Przygotowania do nietypowego i ekstremalne-
go triathlonu trwały prawie trzy lata. Wyprawa na 
Amazonkę miała także charakter charytatywny. Po-
dróżnik w ramach wyprawy zbierał pieniądze dla 
z Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Celem jest 
sfinansoanie wyjazdu kuracyjnego dla najbardziej 
potrzebujących. 
- Chcę po raz pierwszy nie tylko osiągnąć ambitny 
i daleki cel, ale także dzięki wielkiemu projektowi 
chcę pomóc innym. Dla mnie to będzie podwójna 
motywacja:osiągnąć cel (nie tylko dla siebie ale tak-
że dla innych) oraz dzieciom zafundować nie lada 
przeżycia– tłumaczył podróżnik.
Cała wyprawa trwała 111 dni – od maja do początku 
września. Ambitny cel, czyli przemierzenie Ameryki 
Południowej w „poprzek” udało się się zrealizować. 
Podróżnik pokonał najpierw 700 km na rowerze 
przez góry Andy, potem przepłynął w łódce typu ca-
noe najdłuższą rzekę świata – Amazonkę. Po prawie 
100 dniach płynięcia ostatni etap ekstremalnej wy-
prawy (z Belem na wyspę Moskiero nad Atlantykiem 
Gienieczko) pokonał marszobiegiem.
Podróżnik musiał zmierzyć się z wieloma przeciwno-
ściami – morderczym wysiłkiem, insektami, wężami 
w namiocie; najbardziej bał się natomiast podczas 
groźnego spotkania z handlarzami kokainą w Peru.
Ekstremalna wyprawa miała trafić do Księgi Rekor-
dów Guinnessa i w jej udokumentowaniu poma-
gała nowoczesna technologia, czyli dwa nadajniki 
GPS, które informowały o aktualnym położeniu po-
dróżnika. Ostatecznie rekord został pobity a Marcin 
Gienieczko trafił do Księgi Rekordów Guinessa jako 
człowiek, który najszybciej przepłynął Amazonkę 
w canoe - 5890 km w ciągu 94 dni. Inny odnotowany 
rekord polskiego podróżnika to najszybszy trawers 
Ameryki Południowej z zachodu na wschód w ciągu 
111 dni.
Podróżnik wrócił do kraju w piątek 11 września. Na 
lotnisku w Warszawie powitała go również delegacja 
gminy Kosakowo.
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Nowoczesny obiekt, z jedynym tego typu na świecie otwie-
ranym dachem, zaprojektował włoski architekt Renato Rizzi. 
Oficjalna ceremonia Otwarcia Gdańskiego teatru Szekspirow-
skiego nastąpiła 19 września 2014 roku. Była głośna – ale dzię-
ki Bogu nie wybuchowa. Uroczystość inauguracyjna, z udzia-
łem premiera Donalda Tuska, została przerwana na ponad 
godzinę, a widzów wyproszono z budynku na plac, ponieważ 
służby ochrony rządu otrzymały informację o niezidentyfiko-
wanej walizce znalezionej na piętrze. Na szczęście okazało się, 
że ani najważniejszym VIP-om ani reszcie publiczności nic nie 
zagrażało, więc program wieczoru był kontynuowany. 
Konferencja prasowa w przeddzień I rocznicy, w której wzię-
li udział: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomor-
skiego oraz prof. Jerzy Limon, dyrektor Teatru, była okazją do 
podsumowania rocznej działalności Gdańskiego Teatru Szek-
spirowskiego. Jak zaznaczył prof. Limon, nie odbywają się tu 
tylko spektakle, ale także koncerty, lekcje szekspirowskie, spo-
tkania z artystami czy warsztaty. Marszałek Mieczysław Struk 
podkreślił z uznaniem, że Gdański Teatr Szekspirowski jest wy-
jątkowym miejscem na mapie Polski, a nawet Europy, bo tutaj 
pojawia się sporo widzów z zagranicy, zwłaszcza ze Skandy-
nawii i Wielkiej Brytanii. Zniwelowano barierę językową, każdy 

może oglądać sztuki, bo podczas spektaklu wyświetlane jest 
tłumaczenie, np. na język polski i angielski.
W ciągu pierwszego roku działalności zorganizowano dwa Fe-
stiwale Szekspirowskie, prezentowano sztukę różnych krajów 
podczas Tygodni: Brytyjskiego, Flamandzkiego i Rumuńskie-
go, zobaczyć można było spektakle z najlepszych polskich te-
atrów, m.in. Narodowego z Warszawy, Starego z Krakowa, Wit-
kiewicza z Zakopanego i Wrocławskiego Teatru Pantomimy. 
W ciągu roku teatr odwiedziło 135 tys. gości, a na scenie wy-

stąpiło aż 1804 artystów. Odbyło 
się 98 spektakli, 27 koncertów 
oraz 45 imprez zewnętrznych.
Teatr otrzymał m.in. nagrodę 
SARP za najlepszy obiekt archi-
tektoniczny wzniesiony ze środ-
ków publicznych w 2014 roku 
oraz Iconic Awards – za projekt 
roku.
Aż 32 razy pokazany został w wa-
kacje pierwszy spektakl wypro-
dukowany specjalnie na deski 
GTS – koprodukcja Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego i Teatru 
Wybrzeże – „Wesołe kumoszki 
z Windsoru” Williama Szekspira 
w reżyserii Pawła Aignera. Pre-
miera miała miejsce  28 czerw-
ca 2015 roku. Było to pierwsze 
przedstawienie na scenie elż-
bietańskiej, reaktywujące po 

400 latach tradycję teatru elżbietańskiego. „Wesołe kumoszki 
z Windsoru” cieszyły się tak dużą popularnością, że będą gra-
ne nie tylko latem, także w ciągu roku. W przyszłym roku GTS 
planuje wystawienie musicalu we współpracy z gdyńskim Te-
atrem Muzycznym. 
W tym teatrze odbywały się także koncerty – nie tylko muzyki 
klasycznej. Zabrzmiał rock, pop, jazz i rap w wykonaniu m.in. 
Juli Marell, Meli Koteluk, Gaby Kulki, Fisz Emade, Marcina Wa-
silewskiego i O.S.T.R. Anna Kłos

Urodziny Teatru Szekspirowskiego
Gdański Teatr Szekspirowski 19 września br. 
obchodził swoje pierwsze urodziny. Powstał 
w miejscu, gdzie od początku XVII wieku funk-
cjonował budynek Szkoły Fechtunku – pierwszy 
publiczny teatr ówczesnej Rzeczypospolitej. In-
spirowany jest dawnym teatrem elżbietańskim.
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Uroczystość zaszczycili obecnością bardzo 
znamienici goście, w tym przewodniczący 
Bundestagu prof. Norbert Lammert i wie-
lokrotna przewodnicząca Rita Sismuth, 
która kierowała tą instytucją w najtrud-
niejszych i najważniejszych dla Niemiec 
czasach, bo od 25 listopada 1988 (w 1989 
runął mur berliński).O murach i bramach 
mówiono wielokrotnie podczas uroczy-
stości.
- Brama Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
otworzyła na oścież Bramę Brandenbur-
ską – trafnie zauważył prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz.
Przypomniał też historię powojennych 
kontaktów polsko-niemieckich z perspek-
tywy miasta Gdańska, poczynając od pod-
pisania układu o partnerstwie i współpracy 
Bramy i Gdańska, co nastąpiło z inicjatywy burmistrza Han-
sa Koschnika. Wymienił też Honorowych Obywateli Miasta 
Gdańska: Helmuta Kohla, Richarda von Weizseckera i Guntera 
Grassa. Dodał, że gdańszczanie zawsze z szacunkiem odnosili 
się do mniejszości narodowych.
Myśl tę rozwinął przewodniczący Bundestagu Norbert Lam-
mert:
- Wałęsa nie tylko fizycznie przeskoczył mur gdańskiej stoczni, 
udało mu się ten mur i inne, także berliński, rozwalić mental-
nie, co było dużo trudniejsze.Następnie przypomniał długo-

trwały proces zrastania się dwu części Niemiec i wykuwania 
poczucia wspólnoty – nie tylko krajowej, ale i europejskiej, 
aby na koniec w sposób bardzo emocjonalny odnieść się 
do kwestii wyrastania nowych murów w Europie w związku 
z exodusem uchodźców z krajów arabskich.
Dla uczczenia tak ważnej rocznicy wystąpiła doskonała i słyn-
na orkiestra Baltic Sea Youth Philharmonic, którą dyrygował 
w ekspresyjny sposób Kristjan Jarvi. Publiczności najbardziej 
podobała się kompozycja Wojciecha Kilara „Orawa”. Część 
bankietowa odbyła się w salach Hotelu Gdańsk (po niemiecku 
Danzig), co też miało wymiar symboliczny. (AK)

25-lecie zjednoczonych Niemiec
To już 25 lat od chwili, kiedy 3. października 1990 roku zjednoczyły się dwie, po wojnie 
rozdzielone, części Niemiec. Z tej okazji konsul generalna tego kraju w Gdańsku Cornelia 
Pieper zorganizowała uroczystą ceremonię 25-lecia Jedności Niemiec w dniu 20 września 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
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Pośrodku p. Rita Sismuth z mężem Hansem (historykiem, prof. uniw.), 
z prawej – Anna Kłos, od lewej: Peter Utsch – konsul Niemiec w Gdańsku, 
Grażyna Paturalska („Styl w Wielkim Mieście”), Elisabeth Utsch

Chcesz być doskonała? Musisz 
się bardziej postarać. Zmienić 
kolor włosów, odchudzić się, 
zlikwidować cellulit, podnieść 
owal twarzy. Zrobić trzypię-
trowy tort i kolorowe kanapki 
dla dzieci niejadków. Wypra-
sować stos koszul. Odnieść 
sukces w pracy i koniecznie 
znaleźć czas dla przyjaciółki, 
którą rzucił mąż, chociaż tak 
się starała, zrzuciła pięć kilo, 
usunęła cellulit, zrobiła derma-
brazję, wypełniła zmarszczki, 
skorygowała owal, prasowała 
koszule, robiła kolorowe ka-
napki dla dzieci niejadków, 
a z tortu salto mortale.
- To jest dla wszystkich kobiet 
i dziewczyn, które żyją ściśnię-
te własnym życiem i tym, jak 
bardzo wyjątkowe nie są. To 
jest szczere, złością pisane 

życie zwyczajnej Kasi, która 
bardzo chce być fajna i do-
syć szybko orientuje się, że 
inne są prawa dla niej, a inne 
dla chłopców. Kubryńska ni-
czego nie udaje, nie stara się 
wymyślać losów i tła, tylko 
daje głos setkom, tysiącom 
kobiet, które się kiszą we 
własnych głowach, w swoich 
oczekiwaniach na własny te-
mat, a nie mają komu o tym 
opowiedzieć. Przygody Kasi 
to przygody bez przygód, to 
właśnie ta szara szmata, w 
której żyją kobiety. Nie ma tu 
akcji z XIX wieku, kryminału i 
reportażu. Jest treść, od której 
po prostu robi się lepiej. Że 
ktoś też tak ma - recenzuje 
książkę Małgorzata Halber, 
autorka powieści „Najgorszy 
człowiek na świecie”. 

Kobieta dość doskonała. 
Premiera książkowa
Sylwia Kubryńska, blogerka, pisarka i felietoniska „Wysokich Obcasów” wydaje swoją drugą 
książkę – „Kobieta dość doskonała”. Premierę powieści zapowiedziano na początek października.

Samochody z napędem 
hybrydowym zdobywają 
coraz większą popular-
ność. Na sukces sprzeda-
żowy tych aut składa się 
przede wszystkim eko-
nomika i niezawodność. 
Także mieszkańcy Pomo-
rza zakochali się w hybry-
dach, a spośród nich naj-
częściej wybierają Toyoty. 

Dlaczego? Bo to właśnie 
Toyota jest największym 
producentem samochodów 
hybrydowych. Obecnie 
roczna sprzedaż hybryd na 
świecie Toyoty przekracza 
milion, zaś ich łączna sprze-
daż od 1997 roku to ponad 
7 milionów. 
Bardzo duży udział w tych 
statystykach ma dealer To-
yota Walder, posiadający sa-
lony firmowe w Chwaszczy-
nie oraz Rumi. W 2014 roku 
właśnie ten przedstawiciel 
marki Toyota uplasował się 
na III miejscu w Polsce pod 
względem sprzedaży hy-
bryd! 
W skali Europejskiej sprze-
daż hybryd bije kolejne re-
kordy, do czego przyczynia 
się także Polska. W 2014 
roku Europejczycy kupili 
178 tys. hybryd Toyoty - to aż 
o 13 proc. więcej niż przed 
rokiem. Jednak najbardziej 
spektakularny wzrost, bo aż 
o 43 proc., nastąpił w 2013 
roku, wraz z pojawieniem 
się na rynku hybrydowe-
go Aurisa. Ten nowoczesny 
kompakt okazał się ulubio-
ną hybrydą mieszkańców 
Starego Kontynentu. Obec-
nie wersja hybrydowa od-
powiada za ponad 50 proc. 
sprzedaży tego modelu.
W Polsce popularność hy-
bryd rośnie w jeszcze więk-
szym stopniu. Pomimo bra-
ku państwowych dopłat do 
zakupu oszczędnych aut, Po-
lacy kupili w ubiegłym roku 
o 65 proc. więcej hybryd 
Toyoty niż rok wcześniej. 
Gwałtowny skok zaintereso-
wania nastąpił w 2013 roku, 
którego wynik przebił sprze-
daż hybryd w 2012 roku po-
nad trzykrotnie, co wiązało 
się z premierą hybrydowe-
go Aurisa w naszym kraju. 
W ubiegłym roku już co pią-
ty Auris opuszczający salon 
był wyposażony w napęd 

benzynowo-elektryczny.
Rok 2015 także zaczął się 
bardzo obiecująco. W ciągu 
pierwszego kwartału salo-
ny Toyoty zebrały ponad 1 
tys. zamówień na hybrydy. 
Klienci częściej wybierali 
Aurisa hybrydowego niż 
z silnikiem Diesla. Z kolei 
marzec okazał się pierw-
szym miesiącem w historii 
Toyoty w Polsce, w którym 
napęd hybrydowy  był naj-
częściej wybieraną wersją 
tego popularnego modelu.
Aktualnie dealer Toyota 
Walder zajmuje pozycję li-
dera sprzedażowego w Pol-
sce Północnej. W tej części 
kraju jest to jedyny dealer 
posiadający największą flo-
tę samochodów z napędem 
hybrydowym w serwisach 
mechanicznych oraz bla-
charsko-lakierniczym, któ-
re są użyczane bezpłatnie 
klientom.
- Lawinowo rosnąca po-
pularność samochodów 
hybrydowych nas nie za-
skakuje, za to bardzo cie-
szy – mówi Jarosław Ome-
lańczuk, Kierownik Działu 
Sprzedaży Toyoty Walder 
w Chwaszczynie. - Hybryda 
nie ma sobie równych pod 
względem niskich kosztów 
eksploatacji, jest rekordo-
wo oszczędna, a do tego 
wyróżnia się nadzwyczajną 
płynnością jazdy i pełnym 
relaksem za kierownicą. Na-
szym celem jest przekonać 
Polaków, by docenili te za-
lety w równym stopniu co 
mieszkańcy krajów Europy 
Zachodniej, gdzie udział 
wersji hybrydowej w sprze-
daży Aurisa przekracza już 
50 proc.
Hybrydy to jeden z najważ-
niejszych znaków rozpo-
znawczych Toyoty. Choć 
samochody hybrydowe po-
jawiają się w salonach także 
innych marek, żadna inna 
firma nie buduje linii hybryd 
z taką konsekwencją ani za-
angażowaniem. Na świecie 
dostępnych jest już ponad 
25 modeli hybrydowych 
Toyoty. Sześć z nich firma 
oferuje w Europie, w tym 
w Polsce. 
Pod koniec roku spodziewa-
my się premiery hybrydo-
wej wersji ikony segmentu 
SUV — RAV4.

Rynkowy sukces 
hybryd Toyoty
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Salon przy ul. Grunwaldzkiej 
472 w Gdańsku jest największą 
i najnowocześniejszą placów-
ką sprzedażową firmy. Na po-
wierzchni 200 m2 znajdzie się 
do 10 stanowisk obsługowych, 
w zależności od aktualnych po-
trzeb i liczby klientów. Będzie 
tam można zawrzeć umowę 
na sprzedaż energii elektrycz-
nej, aktywować nowe usługi, 
czy zmienić posiadaną taryfę. 
W estetycznie i funkcjonalnie 
urządzonym wnętrzu do dyspo-
zycji klientów zostanie oddany 
specjalny infokiosk, w którym 
samodzielnie będą mogli zalo-
gować się do elektronicznego 
Biura Obsługi Klienta, a także 
panel telefoniczny do kontaktu 
z telefonicznym Biurem Obsługi 
Klienta. Ewentualne oczekiwa-
nie na obsługę umili możliwość 
skorzystania z konsoli Microsoft 
XBOX One, a na najmłodszych 
czeka specjalny kącik zabaw.
- Rozwiązania zastosowane 
w naszym flagowym salonie sprzedaży w Olivia Business Center 
to odpowiedź na oczekiwania klientów.Do ich potrzeb dosto-
sowaliśmy nie tylko liczbę stanowisk, ale także wystrój wnętrza, 
jego estetykę i funkcjonalność, a także dodatkowe elementy, 
które pojawią się w salonie po raz pierwszy. Stawiamy także na 
jakość obsługi i dokładamy wielu starań, aby klient czuł się kom-
fortowo i przyjaźnie obsłużony – mów Marcin Ludwicki, wice-
prezes Zarządu Energa Obrót SA.
Salon jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.  9 - 17.
Kilka dni po otwarciu flagowego salonu w OBC rozpoczęła dzia-
łalność kolejna nowa placówka sprzedażowa Energi –w Galerii 

Przymorze przy ul. Obrońców Wybrzeża 1. Wyjątkowo długie 
godziny otwarcia, od poniedziałku do soboty od godz.9 do 
godz. 21 a w niedzielę od godz. 10 do 19, będą udogodnieniem 
dla klientów.
- To kolejna nasza placówka w centrum handlowym. Uważnie 
wsłuchujemy się nie tylko w trendy na rynku energetycznym, ale 
także w zmieniające się preferencje klientów. Polacy coraz więcej 
czasu spędzają na zakupach w galeriach handlowych, stąd nasza 
obecność tam, gdzie są klienci, którzy oczekują załatwienia kilku 
innych spraw w jednym miejscu - tłumaczy Marcin Ludwicki.
Nowe placówki Energi zastąpią dotychczasowe przy ul. Brzozo-

wej oraz ul. Grunwaldzkiej 
472 (także w OBC), które 
zostały zamknięte.
Poza tymi punktami w Trój-
mieście funkcjonuje także 
salon sprzedaży w Gdy-
ni przy ul. 10 Lutego 33 
oraz punkt partnerski 
przy ul. Wielkopolskiej 33, 
a w Gdańsku - w Centrum 
Handlowym Osowa przy 
ul. Spacerowej 48. W każ-
dym z punktów Energi, 
także w innych miastach, 
można zawrzeć umowę na 
sprzedaż energii elektrycz-
nej, aktywować nowe usłu-
gi, czy zmienić posiadaną 
taryfę. Dostępne są wszyst-
kie produkty, w tym m.in. 
ciesząca się dużą popular-
nością oferta Office z Ener-
gią, która zawiera roczną 
subskrypcję pakietu Office 
365 od Microsoft za 1,23 zł 
oraz gwarancję niezmien-
ności cen sprzedaży prądu 

do końca obowiązywania oferty.
Natomiast sprawy związane z reklamacjami, windykacją, a także 
z rozliczeniem faktur za zużycie energii elektrycznej realizowa-
ne są poprzez telefoniczne Biuro Obsługi Klienta, dostępne od 7 
do 22 pod numerem 555 555 555. Kilkudziesięciu konsultantów 
mających dostęp do konta klientów wyjaśnią sprawy związane 
z zaległymi płatnościami bądź dotyczące przywrócenia energii 
elektrycznej. Dzięki temu klient może załatwić swoją sprawę 
bez potrzeby wychodzenia z domu. Do dyspozycji pozostaje 
też Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, dostępne pod adresem 
ebok.energa.pl. (GB)

Dwa nowe salony sprzedaży Energi
W kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej Energa otworzyła nowy, większy salon sprzedaży. Kolejny powstał  w Ga-
lerii Przymorze przy ul. Obrońców Wybrzeża  Nowe, bardziej komfortowe placówki zastąpią dotychczasowe przy ul. Grunwaldzkiej i Brzozowej.
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AUTO skup wszystkie marki 
i roczniki gotówka tel.784 136 
136

SKUP aut kasacja awaryjne 
otwieranie aut pomoc drogowa 
auto części   tel.  789 345 593
 

INNE

EDUKACJA

SPRZEDAM atrakcyjny księgo-
zbiór z lat 1945-1970  tel. 58 624 
35 66 

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34

TELEFONY

INNE
KAMERY rejestratory. TANIO  
Możliwy montaż tel. 519 597 
365

CENTRALE alarmowe powia-
domienie o alarmie na telefon. 
TANIO  Możliwy montaż tel. 519 
597 365

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

MALOWANIE cekolowanie 
podłogi remonty kompleksowe 
doświadczenie wolne terminy 
solidnie tel.786841627

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działką 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie sprze-
dam lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 501 
549 579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budowla-
ną Pomieczyno gm Przodkowo 
740m woda prąd kanalizacja 
cena 55 tys. zł. 505564519

DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działką 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie sprze-
dam lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 501 
549 579, tel. 58 672 34 13

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ lokal na nieuciążliwa 
działalność komercyjną(kancela-
ria biuro)ul Sobieskiego deptak 
I piętro pow. 35 tel. 696 614 321

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

MAM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokoje Wejherowo os 1000 
lecia blisko PKP PKS tel. 605 
651 466

MAM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe z balkonem Wejhe-
rowo os 1000 lecia blisko PKP 
PKS tel. 605 651 466

MAM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe z balkonem piwnica 
Wejherowo os 1000 lecia blisko 
PKP PKS tel. 605 651 466

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SPRZEDAM skuter Aprilia cena 
700 zł tel. 570 410 197

SPRZEDAM dwa kaski jak nowe 
czarne oraz silnik 7.5 kw 960 obr 
tel. 601 638 877

KUPIĘ

510 894 627

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM fotelik samochodo-
wy 0-13 kg 80 zł, krzesełko do 
karmienia  kółka 200 zł, łóżeczko 
drewniane 50 zł, tel. 505-567-034

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 
zł, 505-567-034

POMOC mam pięcioro dzieci. Po-
trzebuje ubrań, środków czysto-
ści, artr szkolne. Z góry dziękuje. 
788245594

BURSZTYN kupię tel. 532 110 
190

SPRZEDAM silnik 7 5 kw 960 obr 
oraz piłe motorową Makita  mało 
używana tel. 601 638 877

PIEC kafl owy oddam Tel. 515 411 
954

DREWNO do CO i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport gra-
tis 782 846 927

SPRZEDAM długi czarny płaszcz 
damski skóro podobny nowy roz. 
42-44. Tel 790 890 442

SPRZEDAM fi rany nowe 2szt. 
markizeta w szlaki haftowane 
uszyte na miarę 150 zł tel. 798 
758 373
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Mistrzostwa Świata FMX są obecne w Polsce od 2006 roku, 
kiedy to marka Diverse, jako pierwsza przedstawiła pol-
skiej publiczności imprezę tak wysokiej rangi w katowic-
kim Spodku. W latach kolejnych zawody rozgrywane były 
w Katowicach (2007), w Trójmieście (2011, 2013, 2014). 
Najświeższa, tegoroczna odsłona MŚ odbyła się w marcu 
Krakowie. W listopadzie wirtuozi lotów na motocyklach po-
nownie odwiedzą Ergo Arenę na granicy Gdańska i Sopotu. 
Wcześniejsze edycje odniosły sukces nie tylko organiza-
cyjny, ale także frekwencyjny. Zawodnicy bardzo chwali-
li warunki startów i możliwości obu obiektów oraz doping 
polskich widzów. ERGO ARENA była wypełniona po brzegi, 
a bilety na zawody w Krakowie zostały praktycznie wyprze-
dane na dwa miesiące przed terminem imprezy! To poka-
zuje, że Polacy pokochali Freestyle Motocross, a w Polsce 
wciąż brakuje wydarzeń motocyklowych w randze mistrzow-
skiej, które poza tym, że mają tak wysoki status, to jesz-
cze dostarczają kibicom mnóstwa ekstremalnych wrażeń. 
Konkurs Freestyle to jednak nie wszystko, czego mogą spo-
dziewać się widzowie, którzy wybiorą się w listopadzie do 
ERGO ARENY. Jak zawsze podczas Diverse NIGHT of the 
JUMPs widzowie mają okazję na bezpośrednie spotkanie 
z zawodnikami podczas Pit Party, a konkursy, w których mię-
dzy innymi zawodnicy będą próbowali pobić rekord świa-
ta w skoku wzwyż dostarczą dodatkowej dawki wrażeń. 
Podczas Diverse NIGHT of the JUMPs nie zabraknie także atrak-
cji specjalnych, wyścigów najmłodszych adeptów Motocrossu 

w nowej odsłonie oraz konkursu na MISS FMX. Organizatorzy 
przewidują również wyjątkowy konkurs dla kibiców, w którym 
wygrany stanie się na chwilę główną gwiazdą wydarzenia. 
„Noc Skoków” nie jest imprezą tylko i wyłącznie dla „dużych 
chłopców”. Dowodem na to są największe areny świata, do któ-
rych Mistrzostwa Świata FMX od lat przyciągają całe rodziny 
dając okazję do wyśmienitej zabawy, dlatego warto wybrać się 
na te zawody razem.
(BG)

Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie
Już po raz czwarty zagoszczą w ErgoArenie odbędą się Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie – Diverse Night of the Jump. Tym 
razem polskie Grand Prix będzie wyjątkowe, ponieważ zawodnicy zmierzą się w walce o ostatnie punkty klasyfikacji generalnej i to właśnie 
21 listopada w Polsce poznamy nowego Mistrza Świata.
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Spotkanie rozpoczęło się od niewielkiej przewagi rywalek, które 
punkty zdobywały głównie po  błędach w obronie gdynianek. 
Gdy tylko drużyna Katarzyny Dydek zacieśniła szyki w obronie 
i szybkimi kontratakami zdobywała punkt za punktem bezradne 
koszykarki z Mińska mogły tylko się przyglądać jak rośnie prze-
waga rywalek. Bardzo dobrze grała Paris Johnson (13pkt), której 
niestety nie było dane  dokończyć spotkania z powodu lekkiego 
urazu. W 13 minucie spotkania Basket prowadził już różnica 13 
„oczek” (34:21), lecz chwilowy przestój zbliżył rywalki na 4 punk-
ty po kolejnych 120 sekundach (35:31) głównie po rzutach Gali-
ny Shylovich (8 punktów z rzędu). Ostatnie minuty I połowy na-
leżały do Basketu Gdynia i Paris Johnson. Swoje zagrały również 
Jakubiuk oraz Podgórna i po 20 minutach wynik brzmiał 46 do 
32. Nic się nie zmieniło w kolejnych minutach. Po zmianie stron 
rażące nieskutecznością koszykarki z Mińska nie miały nic do 
powiedzenia przegrywając momentami różnicą 17 „oczek” po 
trafieniu Suknarowskiej (43:60). Gdy wydawało się, że nic już nie 
zagrozi zwycięstwu Basketu zespół z Mińska zerwał się do od-
rabiania strat. Przez prawie 9 min Gdynianki były w stanie zdo-
być tylko 2 punkty. W tym czasie rywalki zdobyły ich 17. Jeszcze 
bardziej dramatyczna była ostatnia minuta, gdzie po trafieniu 
zza linii 6,75 Vashkevich Basket Gdynia prowadził różnica tylko 
jednego punktu a do końca pozostawały jedynie 3 sekundy. Ry-
walki jednak nie próbowały nawet faulować i pierwsza wygrana 
w lidze EEWBL stała się faktem.

Zwycięstwo i dwie porażki
I etap rozgrywek ligi Eastern European Women`s Basketball League za nami. Po 3 spotkaniach Basket Gdynia znajduje się na 6 miejscu 
z jednym zwycięstwem oraz 2 porażkami. Gdynianki aby być pewne awansu do Final 4 muszą wygrać pozostałe 4 spotkania.

Źle rozpoczęły to spotkanie Gdynianki. W ciągu pierwszych 3 
minut nie były w stanie oddać celnego rzutu. Pierwsze dla ze-
społu zdobyła Tatyana Troina z linii rzutów osobistych. Zawod-
niczki z Wilna miały już wtedy na swoim koncie 10 oczek. Ko-
lejne trafienie Troiny i Johnson nieco polepszyło wynik kwarty 
(6:10), lecz w dalszym ciągu gdynianki łatwo traciły piłkę. Wej-
ście Kamili Podgórnej oraz Anny Jakubiuk nieco ożywiło grę, 
lecz 4 trafienia z linii rzutów wolnych powiększyło przewagę 
i na koniec premierowej odsłony Basket przegrywał(13:21). Po 
wznowieniu gry w dalszym ciągu gra była szarpana, lecz do-
prowadziło to Basket do stanu (22:26) po trafieniach z linii rzu-
tów wolnych Anety Kotnis. W dalszych minutach to drużyna 
z Wilna była przede wszystkim bardziej skuteczna i do szatni 
po trafieniu Slavickaite równo z końcową syreną schodziła z 8 
– punktową przewagą (39:31). Po zmianie stron oba zespoły 
raziły nieskutecznością, lecz jako pierwsze poprawiły to gdy-
nianki które po mozolnym odrabianiu strat dogoniły rywalki 
najpierw na 3 „oczka” – 57 sekund przed końcem III kwarty, 
a po rzutach wolnych Agnieszki Bibrzyckiej na jedno „oczko” 
(54:55). Gdy wydawało się, że Basket pójdzie za ciosem, szyb-
kie (0:4) zmusiły Katarzynę Dydek do wzięcia czasu gdyż mo-
zolnie odrobiony „powrót do gry” powoli zaczął się wymykać 
– i było tak już do samego końca spotkania.

Basket Gdynia 75 - 
77 TTT Ryga
(19:16, 24:23, 11:22, 21:16)
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Basket Gdynia 62 - 
68 Kibirkstis Vilnius
 (13:21, 18:18, 23:16, 8:13)

Odmieniony gdyński zespół bardzo dobrze, a przede wszystkim 
skutecznie rozpoczął spotkanie z gospodyniami z Rygi. Walka 
o każdy centymetr boiska oraz skuteczność, której brakowało 
w poprzednim meczu doprowadziła do stanu (19:16) po I kwar-
cie. Jeszcze lepiej było w drugich dziesięciu minutach, gdzie 
Basket poszedł za ciosem i głównie dzięki skutecznym akcjom 
Agnieszki Bibrzyckiej (13pkt w I połowie) oraz Paris Johnson 
(12pkt) osiągnął dwukrotnie przewagę 4 „oczek” i do szatni Ba-
sket Gdynia schodził prowadząc (43:39). Po zmianie stron wynik 
otworzyła Johnson (45:39), lecz natychmiastowa odpowiedz 
TTT Ryga w postaci dwóch celnych rzutów zza linii 6,75 do-
prowadziła do remisu po 45. W kolejnych akcjach skuteczniej-
sza była drużyna gospodarzy, która wygrała tą część meczu 11 
punktami (22:11). Przebudziła się Ieva Kulite, która już w tej czę-
ści spotkania zanotowała double – double (11pkt,10zb). Szyb-
ko odrobione straty na początku ostatniej części gry pozwalały 
drużynie z Gdyni w dalszym ciągu myśleć o korzystnym wyniku. 
Trafienie Anety Kotnis na 8 minut przed syreną końcową dało 
prowadzenie (64:63) i do ostatnich minut trwała zażarta walka 
o każdy punkt z jednej jak i drugiej strony. Niestety w połowie 
kwarty po upadku na kolano, Agnieszka Bibrzycka  musiała opu-
ścić parkiet. Gdy na 44 sekundy przed końcem przy stanie (74:77 
dla Rygi) dwa rzuty wolne trafiła Paris Johnson wynik w dalszym 
ciągu był sprawą otwarta. Jednak po niecelnym rzucie TTT, ma-
jąc 20 sekund na doprowadzanie do remisu bądź wygranej, gdy-
nianki oddały piłkę w ręce Paris Johnson, a ta spudłowała przy 
próbie rzutu za 3 punkty.

Horizont Mińsk 67 - 
68 Basket  Gdynia
 (18:26, 14:12, 17:16, 18:6)
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